STICHTING CULTUUR RAVENSTEIN
PROGRAMMA 2022

Beste kunst- en cultuurliefhebbers,
En weer kunnen we terugkijken op een bijzonder jaar. Een jaar waarin veel is
gebeurd. Gelukkig zijn we erin geslaagd ondanks de beperkingen een aantal mooie
concerten en exposities te organiseren.
Ook voor 2022 hebben we weer een uitgebreid en divers programma en interessante
activiteiten op de rol staan. Uiteraard is onze programmering ook nu weer onder
voorbehoud.
Achter de schermen zijn we druk bezig een nieuwe website te ontwikkelen.
Daarover binnenkort meer…….
We heten je van harte welkom bij al onze activiteiten in 2022.
Graag tot ziens!
Een kunstzinnige groet,
Het SCR-team

Exposities 2022:
22, 23, 24 en 29, 30 april en 1 mei – Walking in this World
Anneke van Lee is beeldend kunstenaar. Ze werkt abstract en intuïtief en is
geïnspireerd door de natuur, de kunst van de kalligrafie, esthetiek, filosofie en
poëzie. Potlood, papier en inkt zijn haar favoriete materialen maar ze schroomt niet
daarvan af te wijken. Anneke werkt twee- en steeds vaker driedimensionaal. Ze wil je
verleiden tot een moment van stilte en reflectie.
Anneke Van Lee
20, 21 , 22 en 26, 27, 28, 29 mei - Arnhemse Kleiclub
De Kleiclub is een geuzennaam voor een groep beeldend
kunstenaars uit Arnhem en omstreken. Ze werken
regelmatig samen aan projecten.
Ieder vanuit zijn/haar eigen discipline, ideeën en plannen.
Het experiment wordt daarbij niet geschuwd. Bijzondere,
aparte en soms ‘vreemde’ combinaties worden
uitgeprobeerd.
De unieke werkwijze en eigen(zinnig)heid van de
kunstenaars maakt het samenstellen van een expositie tot
een bijzonder gebeuren.
Wilfried Nijhof
10, 11, 12 en 17, 18, 19 en 24, 25, 26 juni - K26 onderdeel van de maaskerkroute
K26 is een Stichting van kunstenaars in Oss met een eigen expositieruimte.
Stichting kunst en cultuur oss
22, 23, 24 en 29, 30, 31 juli – Kunst en Ambachtsgilde Ravenstein (KAR)
De groep bestaat uit een breed scala aan kunstenaars. Uiteenlopende disciplines zijn
vertegenwoordigd.
Denk aan schrijfkunst, glaskunst, hout- en metaalbewerking, bierbrouwerij, fotografie,
beeldende kunst, +++.
Het gilde biedt een gezamenlijk platform aan al deze scheppende krachten in
Ravenstein.
21, 22, 23 en 28, 29, 30 oktober – Karen van de Vliet
Spontaniteit, chaos, kleur, muziek en opwinding zijn enkele van de dingen die de
magie in het leven in stand houden.
Met dit in gedachten schildert Karen. Ze geeft expressie vrij spel.
www.karenvandevliet.nl

Concerten 2022
27 maart - De straat op
Paul Gelsing en Angela Kreeftmeijer zijn
gezworen muzikale partners. Ze leerden
elkaar kennen in muziektheatergroep Onder
de Appelboom.
Naast hun theaterwerk spelen ze al jaren als
duo, met programma’s die boeiend zijn voor
echte liefhebbers van klassieke muziek,
maar ook voor wie zich meer bij de lichte
muziek thuisvoelt.
Angela is een ervaren professional op zowel
de klarinet als de basklarinet. Ze speelt net
zo makkelijk in kamermuziek- en
theaterensembles als in grote orkesten. Paul
is behalve professioneel pianist ook
componist, hij schrijft vooral voor theater en
film; in dit programma laat hij ook zijn
splinternieuwe sonate horen.

Juni - vriendenactiviteit (nog nader te bepalen)
2 oktober - Kobari trio
Het Kobari Trio is een jong, zeer gepassioneerd ensemble, bestaande uit Sarah
Konig (mezzosopraan), Sanne Bakker (harp) en Wisse de Rijk (cello).
Alle drie studeren ze aan het ArtEZ Conservatorium te Zwolle. Hun bijzondere
bezetting en grote liefde voor muziek en theater maakt dit trio uniek.
Zo nemen ze hun publiek door middel van eigen, prachtige arrangementen mee in
hun muzikale verhaal.
Van Barok tot hedendaags, van Spaanse liederen tot Nederlandse poëzie.
13 november - Teus Nobel
Trompettist Teus Nobel (1982) is momenteel een van de meest gevraagde musici in
de jazz- en popscene.
Op zijn palmares staan artiesten als Do, Caro Emerald, Lee Towers en Frank
McComb (US), en bands als Kyteman Orchestra, Wicked Jazz Sounds, Rotterdam
Jazz Orchestra en Monsieur Dubois.
Naast vele binnenlandse concerten en radio-/tv performances trad hij op in Berlijn,
Praag, Moskou, St. Petersburg, Boedapest en Milaan.

Educatie 2022
Het OKVO plus* programma dat we dit jaar in nauwe samenwerking met OBS ‘t
Ravelijn hebben samengesteld is in januari van start gegaan met drie workshops.
In maart/april volgt nog een workshop literatuur voor groep 5/6 en beeldende kunst
voor groep 7/8.

Groep 1 en 2 Drama
met circus Makkie

Groep 3 genoot van een OKVO Plus workshop
“muziek” onder bezielende leiding van Tessa
Zoutendijk in de Garnizoenskerk.

Lotte dans verzorgde
een top workshop
“dans” voor groep 4

) Osse Kunstinstellingen Voor het Onderwijs (OKVO) is een uniek samenwerkingsverband tussen het primair onderwijs en
de Osse kunstinstellingen. Jaarlijks maken ruim 7000 leerlingen kennis met verschillende kunstdisciplines: muziek, film,
dans, beeldende kunst, cultureel erfgoed, literatuur en drama.

Graag nodigen wij je uit om vriend te worden van onze stichting. Dat heeft voordelen
voor jou en voor ons.
Wat doen wij voor onze vrienden
We bieden vrienden een aantal activiteiten en privileges, zoals:






Een gratis culturele bijeenkomst waar je samen met een introducé aan
deelneemt. Deze bijeenkomst wordt afgesloten met een meet & greet met de
artiesten in samenwerking met de horeca.
Als je wilt, word je lid van onze vriendenappgroep. Hier krijg je snel en gericht
informatie en kunnen de vrienden ook onderling nieuws en tips uitwisselen.
Bovendien is het denkbaar dat we via de appgroep uitstapjes organiseren.
Privileges: sowieso ben je welkom op onze vernissages, daarnaast horen we
graag je wensen.

Wat doen onze vrienden voor ons





Vrienden zijn onze mond-tot-mondreclame en delen onze activiteiten en ons
nieuws op sociale media.
Sommige handige vrienden zijn bereid tot hand- en spandiensten.
Vrienden denken positief kritisch en constructief mee.
Vrienden doneren minimaal 25,00 Euro per jaar.

De Stichting Cultuur Ravenstein heeft de ANBI-status.
Wanneer je minimaal 60,00 Euro bijdraagt, kun je die bijdrage als gift aan een ANBI
geregistreerde Stichting aftrekken van de belasting.
Onze penningmeester kan precies uitleggen wat de condities rond aftrek
zijn: penningmeester@cultuur-ravenstein.nl
Vriend worden? Meld je aan bij onze secretaris Pauline van de Venn.
secr@cultuur-ravenstein.nl Vermeld je naam, telefoonnummer en e-mailadres, dan
nemen we snel contact op.
Voor meer informatie zie onze website www.cultuur-ravenstein.nl

